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3 ) ا ( )١( البويضة )خاليا تن�اسلية(
)2( خاليا الخصية ) خاليا جسدية(

)3( عدسة مقعرة )قطع ضوئي�ة عاكسة للضوء(
ا( )4( اإلنسان )كائن�ات حية تتكاثر الجنسيًّ

)ب( )١(  ألن اتجاه الرياح يؤثر على سرعة الطائرة وبالتالى يؤثر 
على زمن الرحلة وكمية الوقود المستهلكة .

)2(  ليتمكن السائق من فتح وغلق األبواب دون إصابة الركاب.

)جـ( )١( ✗                          )2( ✗                           )3( ✓ 

4 ) ا ( )١(  العجلة التى يتحرك بها الجســم عندما تتغير ســرعته 
بمقادير متساوية فى أزمنة متساوية. 

)2(  نقطــة وهميــة فــى باطن العدســة تقــع علــى المحور 
األصلى لها فى منتصف المسافة بين وجهيها.

)ب( )١( ينفذ منكسًرا موازًيا للمحور األصلى .
)2(  يتقلص حجمه وتزداد سرعة دورانه حول محوره.

)جـ( )١( 20 متًرا
١0 = 2م/ث.

5  = 
اإلزاحة

الزمن الكلى )2( السرعة المتجهة = 

 تدريبات الكتاب المدرسى على
الفصل الدراسى األول

األول التدريب

)2(   أ 1  ) ا ( )١(  جـ  
)4(   ب  )3(  ١ )جـ(، 2 ) د (  

)5(  ب   )6(   ا 
)7(  ا     )8(   ا 

)١0(   د  )9(  جـ    
)١2(   د  )١١(  ب    

)١3(  ب     )١4(   ب 
)١6(   د  )١5(  د    

)١8(   جـ  )١7(  جـ    
)20(   د  )١9(  د    

ن صورة معكوسة الوضع بالنسبة  2   ) ا (  ألن المرآة المستوية تكوِّ
للجسم األصلى.

)ب(  بسبب اختالف أحوال الطريق من حيث االزدحام وإشارات 
المرور وسرعة السيارة تتغير حسب أحوال الطريق.

)جـ(  ألن العدســة المقعرة مفرقة لألشــعة الضوئيــ�ة والصورة 
الحقيقية تتكون من تالقى األشعة الضوئي�ة.

) د (  ألن السرعة النسبي�ة = الفرق بين السرعتين = صفر.

ة )محدبة(. 3   ) ا ( نعم، العدسة المَّ
ن صورة معتدلة عندما يكون  )ب(  ألن العدسة المحدبة قد تكوِّ
ا من العدســة على مســافة قبل البؤرة  الجســم قريًبــ�ا جدًّ
ن صورة مقلوبة إذا كان الجســم بعد البؤرة،  بينما تكوِّ

ن صورة مقلوبة. والعدسة المقعرة ال تكوِّ

4   ) ا ( الميتوزى - الميوزى.                       )ب(  الالجنسى.
)جـ(  نجم البحر.                            ) د (  الزيجوت.

5   ) ا ( درب التب�انة     )ب(  تشمبرلن ومولتن       )جـ(  عدسة محدبة

٦ ) ا ( مـرآة مقعـرة

)ب( عدسة محدبة

الثانى التدريب

 ) ١(  1
المرآة المحدبةالمرآة المقعرة

•   مرآة سطحها العاكس جزء 
من الســطح الداخلى لكرة 

جوفاء.
الضوئيــ�ة  األشــعة  ــع  •   تجمِّ

المتوازية الساقطة عليها.
•   بؤرتها األصلية حقيقية.

•   تقع البــؤرة ومركز التكور أمام 
السطح العاكس.

ن صوًرا حقيقية أو تقديرية. •   تكوِّ

•   مرآة سطحها العاكس جزء من 
السطح الخارجى لكرة جوفاء.

الضوئيــ�ة  األشــعة  ق  •   تفــرِّ
المتوازية الساقطة عليها.

•  بؤرتها األصلية تقديرية.
•   تقع البؤرة ومركز التكور خلف 

السطح العاكس.
ن صوًرا تقديرية فقط. •  تكوِّ

    
   

   
   

   
  

ق م الجسم

الصورة

ب

ص

بم

الصورة

الجسم

مب



    )2(
الصورة التقديريةالصورة الحقيقية

•  يمكن استقبالها على حائل.
•   تتكون مــن تالقى األشــعة 

الضوئي�ة المنعكسة.
•   دائًما تكون مقلوبة.
•   تتكون أمام المرآة.

•  ال يمكن استقبالها على حائل.
•   تتكون مــن تالقى امتدادات 
األشعة الضوئي�ة المنعكسة.

•  دائًما تكون معتدلة.

•  تتكون خلف المرآة.

    )3(
اإلزاحـــــةالمسافــةوجه المقارنة

التعريف

•   طــول المســار الفعلى 
الذى يســلكه الجســم 
المتحرك مــن موضع 
بدايــة الحركــة إلــى 

موضع نهاية الحركة.

المقطوعــة  •   المســافة 
ثابــت من  اتجــاه  فــى 
موضــع بدايــة الحركة 
نهايــة  موضــع  إلــى 

الحركة.
نوع الكمية 
الفيزيائي�ة

•  كمية متجهة•  كمية قياسية

2   )١( ألنها تجمع األشعة الضوئي�ة الساقطة عليها.
)2(  ألنه يكفى لوصفها تحديد مقدارها ووحدة قياسها فقط.

)3(  ألنه ينتج عنه خليت�ان وكل خلية بها نفس عدد الكروموسومات 
فى الخلية األصلية وتكون مطابقة لها تماًما.

)4(  ألنه يتم عن طريق أجزاء من النب�ات مثل الجذر أو الساق أو 
األوراق دون الحاجة إلى بذور.

3  )١( اإلزاحة.            )2(  الكميات القياسية.
)4(  التجدد. )3(  المياه البيضاء )الكتاركت(. 

)6(  اإلخصاب. )5(  ظاهرة العبور.   

)2(  قياسية، متجهة. 4  )١( اإلزاحة المقطوعة. 
)4(  قصر النظر، طول النظر. )3(  العجلة.   

)6(  تقديرية معتدلة مصغرة. )5(  مجمعة - مفرقة.  
)7( تكوين األمشاج، اإلخصاب.

)8(  التمهيدى األول - الميوزى األول.

✗ )6(				✓ )5(				✗ )4(				✓ )3(					✗ )2(				✗ )١(  5

ا تحديد مقدارها  ٦  )١(  هــى الكمية التى يكفى لوصفها وصًفــا تامًّ
ووحدة قياسها. 

)2(  التغير فى اإلزاحة خالل وحدة الزمن.

)3(  مركز الكرة التى تعتبر المرآة جزًءا منها.
)4(  المسافة التى يقطعها الضوء فى سنة.

)5(  كرة غازيــة متوهجــة تدور حول نفســها تكونــت منها 
المجموعة الشمسية.

)6(  اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث لتكوين الزيجوت.
)7(  إنتــ�اج أفراد جديدة عن طريق أجزاء تنمو على جســم الفرد 

األبوى تسمى براعم.
 )8(  قــدرة بعــض الكائنــ�ات الحيــة علــى تعويــض األجزاء

المفقودة منها.
)9(  الخاليا التى تحتوى على العدد الكامل من الكروموســـومات 

)2N( وتنقســـم باالنقسـام الميتوزى.

°60 = ١20
2 7  )١( زاوية السقوط = 

)2( 32 كروموسوًما.

 )١(  8

 )2(

)3(  الطور االستوائى:
-   تتحرك الكروموســومات وتترتب فى 
صف واحد عند خــط اســتواء الخلية 
بواســطة خيوط المغــزل المتصلة بها 

عند السنترومير.

)4( الطور االنفصالى األول:
-  تنكمش خيوط المغزل ويبتعد كل 

كروموسومين متماثلين عن بعضهما.
-  تسحب خيوط المغزل الكروموسومات 

نحو قطبى الخلية.
-   يصبح عند كل قطب نصف عدد كروموسومات الخلية 

األم.

ق م

الجسم

الصورة
ب

    
   

   
   

   
  

    
   

   
   

   
  

ق م

الجسم

بالصورة

انقسام ميتوزي

انقسام ميوزي



)5( االنشطار الثن�ائى فى البكتيريا:

١-   تتضاعف المادة الوراثي�ة 
داخل الخلية.

جزأين  إلى  الخلية  2-   تنحصر 
ــوزع  ــت وت منفصلين  غــيــر 
بينهما  ــ�ة  ــي ــوراث ال ــادة  ــم ال

بالتساوى.

منهما  كل  متماثلتيـن  خليتين  إلــى  الخلية  3-   تنشطر 
مطابقـة تماًما للفرد األبوى )الخلية األم(.

 )٩ )١

مرآة مستوية – ورقة بيضاء – مجموعة دبابيس – منقلة – مسطرة.األدوات:

كيفية تحقيق قانونى انعكاس الضوء

١   ارسم مستقيًما 
)س ص( على 

الورقة البيضاء، 
ثم ضع المرآة 

المستوية فى وضع 
رأسى بحيث تنطبق 

حافة السطح 
العاكس على الخط 

)س  ص(.

2   أقم العمود )ن م( 
على الخط )س ص(

•   زاوية السقوط 
تساوى زاوية 

االنعكاس.

•   تتغير زاوية 
االنعكاس تبًعا 

لتغيــر زاويــة 
السقــوط، 

وتكــون مساوية 
لها دائًما.

     يخضع الضوء فى انعكاسه لقانونين يعرفان بقانونى انعكاس الضوء.
االستنتاج

المالحظـــةالرسم التوضيحىخطوات العمل

د١
د2

ص س

أب

م

ورقة بيضاء د2
د١ د3

د4

ا مستقيًما )أ م( يمثل الشعاع الضوئى الساقط على المرآة ويصنع  3   ارسم خطًّ
زاوية مع العمود )تمثل زاوية السقوط(، وثبت دبوسين )د١، د2( فى وضع 

رأسى على هذا الخط.
4   انظر فى المرآة من الجانب اآلخر لتشاهد صورة الدبوسين )د١، د2( وثبت 
الدبوسين )د3، د4( بحيث يكونان على استقامة صورة الدبوسين  )د١، د2(.

5   ارفع الدبوسين )د3، د4( بعد تحديد موضعيهما، ثم صل بينهما بمستقيم 
ومده على اســتقامته ليقابل الســطح العاكس عند النقطــة )م(، وهذا 

الخط )ب م( يمثل الشعاع الضوئى المنعكس.
6   قس الزاوية التى يصنعها )ب م( مع العمود فتكون هى زاوية االنعكاس.

7   كرر الخطوات السابقة بتغيير قيمة زاوية السقوط باستخدام المنقلة، 
وفى كل مرة عين زاوية االنعكاس.

)2( كيفية تعيين البعد البؤرى للعدسة المحدبة.
األدوات: عدســة محدبة - حامل للعدسة - صندوق ضوئى 

به ثقب - مسطرة طويلة - حائل.
حائل

ثقبعدسة محدبة

صندوق ضوئى

خطوات العمل:

١-   ضع العدسة فوق الحامل بين الحائل والصندوق الضوئى.
2-  حرك الحائل قرًبــا وبعًدا أمام العدســة حتى تحصل على 

أوضح نقطة مضيئ�ة على الحائل.
3- قس المسافة بين العدسة والحائل.

المالحظة: 

•   تنفذ األشــعة الضوئيــ�ة خالل العدســة المحدبة متجمعة 
فى نقطة واحدة تسمى البؤرة األصلية للعدسة )ب(.

•   المسافة بين العدسة والحائل تمثل البعد البؤرى للعدسة.
االستنتاج: 

•   البعد البؤرى للعدسة يساوى المسافة بين البؤرة األصلية 
للعدسة ومركزها البصرى.

1٠  )١( )ب(            )2(  )ب(    )3( ) ا (    )4(  )ب(
)5(  ) ا (  )6(  ) ا (

 اختبارات الكتاب المدرسى على
الفصل الدراسى األول

األول االختبار

ا. ا ـ ميوزيًّ 1   ) ا ( )١( م/ث - م/ث2           )2( ميتوزيًّ
)3( التمهيدى األول ـ الميوزى األول.

)4( المجرة.
)ب( 20 سم - حقيقية مقلوبة ومساوية للجسم.

2   ) ا ( )١( المركز البصرى           )2( التكاثر الجنسى
)3( العجلة                                         )4( السنة الضوئي�ة

)ب( )١(  لتفــرق األشــعة الضوئيــ�ة قبــل دخولهــا إلــى العيــن 
فتتكون الصورة على الشبكية.

)2(  ألنــه يعتمد فى حدوثه على انقســام ميتوزى ويتم عن 
طريق فرد أبوى واحد.

)3(  ألن كالًّ من زاويتى السقوط واالنعكاس = صفر.

المادة 
الوراثي�ة



3   ) ا ( )١( بالبؤرة           )2( الميوزى
)3( سرعة منتظمة

)2( ) ا (  )ب( )١( ) ا (  

4   ) ا (   التكاثر الجنســى مصدر للتغير الوراثى لحدوث ظاهرة 
العبــور أثن�اء االنقســام الميوزى عند تكوين األمشــاج، 
والنســل الناتــج يحمل صفات وراثي�ة من ِكاَل الفردين 
األبوييــن وليــس مــن فــرد أبــوى واحــد،  بينمــا التكاثر 
الالجنسى يحافظ على التركيب الوراثى للكائن الحى 
حيث تحصل األفراد الناتجة عنه  على نسخة كاملة من 
االنقســام  بواســطة  األبــوى  للفــرد  الوراثيــ�ة  الصفــات 
الميتــوزى، وبالتالى ينتج عنه أفــراد جديدة مطابقة تماًما 
للفرد األبوى حيث ال يحدث تغير فى التركيب الوراثى 

يؤدى الختالف النسل الناتج عن الفرد األبوى. 

5 = 25م/ث
١8 ع 2=  90 ×   )ب( ع١ = صفر 

  = ١٫25 م/ث2
25 - صفر

20 ع2 - ع١  =  
ز جـ =  

الثانى االختبار

1   ) ا ( )١(  السرعة: هى المسافة المقطوعة فى وحدة الزمن.
)2(  العجلة: هى المعدل الزمنى للتغير فى السرعة.

المـذكـــر المشـــيج  انـدمــــاج  هـــو   )3(  اإلخصـــاب: 
)N كرومســوم( مع المشيج المؤنث )N كرومسوم( 

لتكوين الزيجوت )2N كروموسوم(.
                      )4(  الكون: هو الفضاء الواسع الذى يشتمل على جميـــــع 
المجـــــرات والنجوم والكواكب واألقمار والكائن�ات 

الحية وكل شىء.
)ب( )١(  ألن سرعة السيارة تتغير حسب أحوال الطريق.

   )2(  ألن الســرعة النســبي�ة تســاوى الفــرق بين ســرعتى 
السيارتين فتساوى الصفر؛ فتب�دو ساكنة.

)3(  ألن العدســة المحدبة تجمع األشعة على الشبكية 
لترى الصورة بوضوح.

)4(  ألن لها سطحين كريين.

2   ) ا ( ١- الكروموسومات.            2- الخميرة.
3- استواء.               4- البالس.

)ب( 

3   ) ا ( ١- )جـ(               2- )جـ(                3- ) ا (            4- )جـ(
)ب( 

تتكون المجموعة 
الرباعية

يلتف طرفا 
الكروماتي�دين الداخليين 

فى المجموعة الرباعية

تحدث عملية تب�ادل 
لهذه األجزاء الملتفة بين 
الكروماتي�دين الداخليين

-  تعمــل ظاهــرة العبور على تنوع الصفات الوراثيــ�ة فى أفراد 
ا حيث يتــم فيهــا تب�ادل  النــوع الواحد التى تتكاثر جنســيًّ
للجين�ات التى تحمل الصفات الوراثي�ة بين الكروماتي�دين 
الداخليين للكروموسومين المتماثلين فى كل مجموعة 

�ا فى األمشاج. رباعية والتى يتم توزيعها عشوائيًّ

4  ) ا ( )١(  بن�اء العالم فريد هويل نظريت�ه على أساس ظاهرة فلكية 
تحدث فى الفضاء تسمى ظاهرة انفجار النجوم حيث:

*  يشــاهد أحياًنا أن نجًما ما يتوهج لمدة قصيرة ليصبح 
من ألمع نجوم السماء.

ا ليعود إلى  *   بعد يوم أو يومين يختفــى توهجه تدريجيًّ
ما كان عليه.

*   ســبب هذا التوهج حدوث تفاعالت نوويــة عنيفة 
فجأة داخل النجم تؤدى إلى انفجاره.

)2(  أهم فروض نظرية فريل هويل:
* أصل المجموعة الشمسية نجم آخر غير الشمس

* كان يدور بالقرب من الشمس نجم آخر.
*  انفجر هذا النجم نتيجة التفاعالت النووية الفجائي�ة 

داخله.
*  أدت قوة االنفجار إلى طرد نواة هــذا النجم بعيًدا عن 

جاذبي�ة الشمس.
*  تبقــت ســحابة غازيــة حــول الشــمس،ثم تعرضت 

لعمليات تبريد وانكماش مكونة الكواكب السيارة.
*  تحكمت قوة جذب الشــمس فى مدارات الكواكب 

حولها.
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)ب( 
قصر النظرطول النظروجه المقارنة
نوع العدسة 
 المستخدمة

فى العالج
عدسة مقعرةعدسة محدبة

سبب الحدوث
•  نقص قطر كرة العين.

•   نقص تحدب سطحى 
عدسة العين.

•  زيادة قطر كرة العين.
•   زيادة تحدب ســطحى 

عدسة العين.

الثالث االختبار

1   ) ا ( )١( ) د (             )2( ) ا (               )3( )ب(
                   )4( )ب(            )5( )ب(

)ب( )١( 
االنقسام الميوزىاالنقسام الميتوزىوجه المقارنة

الخاليا التن�اسليةالخاليا الجسديةمكان حدوثه

عــــدد 
الكروموسومات 

فى الخاليا 
الناتجة

نفــس عــــدد 
الكروموسومــــات

الموجودة فى الخلية 
.)2N( األم

نصف عــــدد 
الكروموسومــــات

الموجودة فى الخلية 
.)N( األم

 )2(
قصر النظرطول النظروجه المقارنة

التعريف

عيب بصرى يؤدى إلى 
رؤية األجسام البعيدة 

بوضوح والقريب�ة 
مشوهة.

عيب بصرى يؤدى إلى 
رؤية األجسام القريب�ة 

بوضوح والبعيدة 
مشوهة.

مكان تكون 
أمام الشبكيةخلف الشبكيةالصورة

2   ) ا ( )١( بؤرة المرآة           )2( السنترومير
)3( السرعة المتجهة                    )4( السرعة

)5( األمشاج
)ب(  بسبب حدوث ظاهرة العبور أثن�اء تكوين األمشاج.

3   ) ا ( )١( مقعرة           )2( البؤرة
)3( متجهة                                         )4( التمهيدى - النهائى

)5( التبرعم، االنشطار الثن�ائى، الجراثيم

)ب( )١( 

30 = ٢ م/ث
١5  = 20

١0  = ١0
5 ف  = 

ز     )2(  ع = 

  سرعة منتظمة

4   ) ا ( )١( التمهيدى               )2( الكتلة               )3( بالتبرعم
)4( المركز البصرى   )5( 2

)ب(  ١- 20سم
           2- حقيقية مقلوبة ومساوية للجسم .

الرابع االختبار

1  ) ا ( )١( ) ا (                           )2( ) ا (                           )3( )ب(
)4( )ب(                          )5( ) ا (

)ب( )١( 
التكاثر بالتبرعمالتكاثر بالتجددوجه المقارنة

فطر الخميرة – الهيدرا نجم البحرأمثلــــة
- اإلسفنج

 )2(
نظرية النجم العابرنظرية السديموجه المقارنة

مؤسس 
العالمان تشمبرلين ومولتنالعالم البالسالنظرية

2 ) ا ( )١( السرعة                              )2( المحور األصلى للعدسة
)4( التكاثر الخضرى )3( طول النظر  

)5( االنقسام الميوزى
)ب( )١(  ألنهــا تجمع األشــعة الضوئيــ�ة الســاقطة عليها بعد 
انعكاســها فى نقطة واحدة )البــؤرة( مولــدة حرارة 

شديدة.
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)2(  حتى تتضاعف المادة الوراثي�ة وتتهيأ الخلية لحدوث 
االنقسام.

3  ) ا ( )١( متجهة، قياسية.
)2( االنشطار الثن�ائى، الجراثيم.

)3( التمهيدى األول، الميوزى األول.
)4( مرآة مستوية - مرآة كرية.

)5( تقديرية، معتدلة، مصغرة.
)ب( )١( 23 زوًجا من الكروموسومات.

)2( 23 كروموسوًما.
)3( 23 زوًجا من الكروموسومات.

4  ) ا ( )١( 20 م/ث
)2( البذور

 )3( االستوائى
)4( باالنشطار الثن�ائى

 )5( قصر النظر
)ب( )١(   مقدار التغير فى السرعة خالل وحدة الزمن.

)2(  سرعة الجسم المتحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك.
)3( موضع اتصال كروماتي�دى الكروموسوم.

الخامس االختبار

1  ) ا ( )١( مقعرة  )2( مستقيًما ـ منحنًي�ا
)3( المتك ـ المبيض

)ب( )١( 
السرعة غير المنتظمةالسرعة المنتظمةوجه المقارنة

التعريف

الســرعة التــى يتحرك 
بها الجسم عندما يقطع 
مسافات متساوية فى 

أزمنة متساوية.

الســرعة التــى يتحرك 
بها الجسم عندما يقطع

مسافات غير متساوية 
فــى أزمنة متســاوية أو 

العكس.

 )2(
وجه

نظرية السديمنظرية النجم العابرالمقارنة

فروض
النظرية

الشــمس  مــن  -   اقتــرب 
نجم آخر عمالق يســمى 

)النجم العابر(.
الشــمس  جانب  -  تمــدد 
المواجه للنجم العمالق 
نتيجة قوة جذب النجم 

العمالق للشمس.
للجــزء  انفجــار  -   حــدث 
الشــمس  مــن  الممتــد 
فتحررت الشــمس من 
جاذبي�ة النجم العمالق.

-   تكون خط غازى كبير 
ممتد من الشمس.

-    تكثف الخط الغازى ثم 
كواكب  مكوًنا  بــرد 

المجموعة الشمسية.

المجموعــة  -  نشــأت 
كــرة  مــن  الشمســية 
غازية متوهجة كانت 
نفســها  حــول  تــدور 

تسمى السديم.
فقــد  الزمــن  -  بمــرور 
السديم حرارته فتقلص 
ســرعة  وزادت  حجمــه 

دورانه حول نفسه.
المركزية  الطاردة  -  القوة 
الناشــئة عــن حركــة 
حــول  الســديم  ودوران 
محــوره أدت إلــى فقــد 
الكروى،  شكله  السديم 
وأصبح له شــكل قرص 

مسطح دوار.
مــن  أجــزاء  -   انفصلــت 
السديم على هيئ�ة حلقات 
نفــس  فــى  تــدور  غازيــة 

اتجاه دوران السديم.
الغازية  الحلقات  -  شكلت 
بعدمــا بردت وتجمدت 
المجموعة  كواكــب 
الشمسية، بينما تشكلت 
الكتلــة  مــن  الشــمس 
فــى  المتبقيــة  الملتهبــة 

المركز.

2  ) ا ( )١( عدسة محدبة   )2( الخصية
)3( سرعة الجسم منتظمة

)ب(  )١( 

)2( خواص الصورة: حقيقية - مقلوبة - مساوية للجسم
          طول الصورة = 4سم، نصف قطر تكور العدسة = 6سم

ص

م ب

الصورة

الجسم

ب 3سم3سمم

4سم

3سم3سم



5  =  5 م/ ث
١8 )جـ(   ع2  =  ١8 × 

5 - صفر = ١ م /ث2
5 ع2  –  ع١ = 

ز جـ  =   

✗ )2( 3  ) ا ( )١( ✗  
)ب( )١( ألن سرعة الجسم تتغير بمرور الزمن.

)2(  لتكون صورة تقديرية معتدلة مصغرة للطريق خلفه 
مما يساعده على كشف الطريق.

)3(  ألن الفــرد الناتج يحمل خصائص وصفات مشــتركة 
من األبوين وبسبب حدوث ظاهرة العبور.

4 ) ا ( )١( 

 )2(

 )3(

تتكون المجموعة 
الرباعية

يلتف طرفا 
الكروماتي�دين الداخليين 

فى المجموعة الرباعية

تحدث عملية تب�ادل 
لهذه األجزاء الملتفة بين 
الكروماتي�دين الداخليين

)ب( )١(  اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث لتكوين 
الزيجوت أو الالقحة .

)2( المعدل الزمنى للتغير فى السرعة.

السادس االختبار

1  ) ا ( )١( أكبر من ضعف ـ مقلوبة.
)2( المشيج المذكر - المشيج المؤنث.

)3( متجهة ـ قياسية.

5  =  ١2,5 م/ث 
١8 )ب( ع2 = 45 × 

١2,5 - صفر = 2,5 م/ث2 
5

ع2 - ع١ =  
ز جـ = 

2  ) ا ( )١( 
الخاليا التن�اسليةالخاليا الجسديةوجه المقارنة

عدد 
كروموسومات 

كل خلية

نفس عدد 
الكروموسومات

الموجودة فى الخلية 
)2N( األم

نصف عدد 
الكروموسومات

الموجودة فى الخلية 
)2N( األم

عدد الخاليا 
الناتجة من 

االنقسام

خليت�ان جسديت�ان 
أربع خاليا جنسيةمتماثلتان

انقسام ميوزىانقسام ميتوزىنوع االنقسام
 )2(
المرآة المحدبةالمرآة المقعرةوجه المقارنة

البعد البؤرى
المسافة بين البؤرة 

الحقيقية وقطب المرآة
المسافة بين البؤرة 

التقديرية وقطب المرآة
خلف المرآةأمام المرآةمركز التكور

طريقة 
الحصول على 
صورة تقديرية

وضع الجسم على ُبعد 
أقل من البعد البؤرى

وضع الجسم على أى 
ُبعد أمام المرآة

)ب( السرعة النسبي�ة = 
     السرعة الفعلية + سرعة المراقب )القطار الثانى(

      = 60 + 90 = ١50كم/س

3   ) ا ( )١(  لتكوين مجموعتين متماثلتين من الكروموسومات 
أحاديــة الكروماتي�د تتجــه كل مجموعة منهما إلى أحد 

قطبى الخلية.
)2(  الندماج المشيج المذكر مع المشــيج المؤنث الذى 
يحتوى كل منهما على نصف عددكروموسومات 
النوع) N(، فيتكــون الزيجوت الــذى يحمــل العدد 

)2N( الكامل من كروموسومات النوع
)3(  ألن األشــعة الضوئيــ�ة الصادرة من الجســم تنفذ من 

العدسة متوازية إلى ماال نهاية.
)4(  ألن االنقســام الميتوزى يــؤدى إلى النمــو الذى يحتاج 
إليه جســم الطفل، بينما االنقســام الميوزى يؤدى إلى 

تكوين األمشاج التى يحتاج إليها البالغون فقط.

)ب( ع2  =  ع١  +  ) جـ  ×  ز (   = 80  +  )-2  × ١2(  =  56 م/ث

4  ) ا ( )١(  تقلص حجمه وزادت سرعة دورانه حول محوره.
)2(  تنــوع الصفــات الوراثي�ة فــى أفــراد النــوع الواحد من 

الكائن�ات الحية.

ب
ص



)ب(  كيفية تعيين البعد البؤرى لمرآة مقعرة.
األدوات: مرآة مقعرة - حائل - شريط قياس مدرج )المتر(.

خطوات العمل:

١-    ضع المرآة المقعرة 
فى مواجهة أشعة 

الشمس.
2-   حرك الحائــل قرًبا وبعــًدا أمــام المرآة حتــى تحصل على 

أوضح نقطة مضيئ�ة عليه.
3-  قـس المسافــة بيـن قطب المرآة والنقطة المضيئ�ة.

المالحظة: 
•    تتجـمـــــع األشعــــــــة المتوازية على الحائل بعد انعكاسها  
على سطح المرآة المقعرة فى نقطة تسمى البؤرة األصلية 

للمرآة )ب(.
•    المســافة بين قطب المرآة والنقطة المضيئ�ة تمثل  البعد 

البؤرى للمرآة »ع«.

االستنتاج: 
∴  البعد البؤرى للمرآة المقعرة يساوى المسافة بين البؤرة 

األصلية للمرآة وقطبها.

امتحانات المحافظات لعام امتحانات المحافظات لعام ٢٠٢٢٢٠٢٢م  م  

)1( محافظة القاهرة

)2( حبوب اللقاح 1  ) ا ( )١( الحركة 
)4( المحدبة )3( درب التب�انة  

)2( نجم البحر )ب( )١( العدسات الالصقة 
)4( الخاليا التن�اسلية )3( الكتلة  

20 – 4 = 4 م/ث2
4 ع2 - ع١ = 

ز )جـ( جـ = 

 -عجلة منتظمة موجبة

)2( السرعة النسبي�ة 2 ) ا ( )١(التكاثر الخضرى 
)4( مقدار اإلزاحة  )3( الكون  

)2( المركز البصرى للعدسة        )ب( )١( عدسة محدبة  
)4( السنترومير      )3( الكروموسوم  

)جـ(  ألنها تتكــون مــن تالقــى امتــدادات األشــعة الضوئي�ة 
المنعكسة. 

)2( السديم 3 ) ا ( )١( السرعة 
)4( )ب( )3( االنفصالى  

)2( يساوى )ب( )١( أصغر من  
)4( يساوى )3( أكبر من  

)جـ(  السرعة المتجهة: هى اإلزاحة الحادثة خالل وحدة الزمن. 
  الســرعة المنتظمة: هى الســرعة التى يتحرك بها الجسم 

عندما يقطع مسافات متساوية فى أزمنة متساوية.

)2( الهيدروجين 4  ) ا ( )١( سرعة 
)4( غير منتظمة  )3( التمهيدى  

)ب( )2 , 4 , ١ , 3(
)جـ(  

- خصائص الصورة: حقيقية، مقلوبة، مصغرة 

)2( محافظة الجيزة

)2( الخارجى 1  ) ا ( )١( الحركة 
)4( أقل من  )3( الفهد )الشيت�ا(  

2N )2( )ب( )١( °60   
)3( زيادة تحدب سطحى عدسة العين

)4( االستوائى

 = 6 م/ث
١80
30  = 

ف
ز )جـ( ع = 

)2( خيوط المغزل 2 ) ا (    )١(  العجلة 
)4( السرعة المتوسطة     )3( التكاثر الخضرى  

)2( تشمبرلين ومولتن )ب( )١( 40   
)4( النجوم    8 )3(   

)جـ( عندما يكون المراقب ساكًنا 

       ✗ )4(  ✗ )3(  ✓ )2( 3 ) ا ( )١( ✗ 
)2( حقيقية )ب( )١( البكتيريا  

)3( إنت�اج البويضات
 )4( أمام السطح العاكس للمرآة

 )جـ(  تتكون صورة معكوســة مســاوية لجزء مــن الطريق،
 وال يتمكن السائق من كشف الطريق خلفه.

حائل
    
   
   
   
   
   

   

مرآة
مقعرة

الُبعد البؤرىالُبعد البؤرى
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4 ) ا ( ) 3 , 4 , ١ , 2(
)ب( الشكل )١( 

 )١(   

   )2( حقيقية، مقلوبة،  مساوية للجسم

   الشكل )2(
   )١( ظاهرة العبور

   )2(  ال يحــدث تنــوع للصفات الوراثيــ�ة فى أفــراد النوع 
ا  الواحد التى تتكاثر جنسيًّ

ا بالتبرعم مكوًنا فطًرا جديًدا. )جـ( يتكاثر فطر الخميرة الجنسيًّ
)3( محافظة اإلسكندرية

1 ) ا ( )١(  منتظم )ثابت( – عجلة منتظمة موجبة )حركة معجلة(.
)2( تقديرية – معتدلة 

)4( )د(   )3( )ب(  )2( )د(  )ب( )١( )جـ( 
)جـ( سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك. 

2  ) ا (  تالحم المادة لتكوين كتل أكبر – والدة الشمس ونشأة 
األرض والكواكب – بداية ظهور أشــكال الحياة األولى على 

سطح األرض. 
)ب( ) 3 , - , 2 , ١(

)جـ( )١(  لتكوين صورة معتدلة مصغرة للطريق، مما يساعد 
على كشف الطريق خلفه.

)١(  ألنه يؤدى إلى نمو الكائــن الحــى وتعويــض الخاليا 
التالفة أو المفقودة. 

)2( ظاهرة العبور 3  ) ا ( )١( مقدار اإلزاحة 
)3( السرعة غير المنتظمة

)4( عملية اإلخصاب
)2( السرعة المتوسطة )ب( )١( البالس  

   )3( مكبرة
)جـ(  ع2 = ع١ + )جـ × ز( = صفر + )4 × 6( = 24 م/ث

 ✓ )4(  ✗ )3(  ✗ )2( 4  ) ا ( )١( ✗ 
)ب( )١( ينعكس بزاوية تساوى °35 

)2( ينفذ على استقامته وال ينكسر 

)جـ( 

)4( محافظة القليوبية

)4( ) ا (  )3( )جـ(  )2( )جـ(  1  ) ا ( )١( )د( 
)ب( )١(  تكون صورة الجسم أمام الشبكية، ويصاب الشخص 

بمرض قصر النظر. 
)2( المادة الوراثي�ة

)3( حقيقية، مقلوبة، مكبرة
)4(  ال يستطيع ذراع نجم البحر التكاثر والنمو مكوًنا كائًن�ا كاماًل.

)جـ( )١( عندما يكون المراقب ساكًنا تكون:
السرعة الفعلية = السرعة النسبي�ة = 80 كم/س

)2( عندما يتحرك المراقب فى نفس اتجاه حركة السيارة تكون:
 السرعة الفعلية = السرعة النسبي�ة + سرعة المراقب 

= 80 + 30 = ١١0 كم/س 

)2( الجسم الساكن 2  ) ا (  )١( التكاثر الالجنسى 
)4( السرعة المتجهة  )3( السنترومير  

)2( نووية )ب( )١( ١5 سم  
)4( الهيدروجين والهيليوم  )3( عدسة محدبة  

 = 2,5 م/ث2 
20 – صفر

8 ع2 - ع١ = 
ز )جـ( جـ = 

3  ) ا ( )2 , - , 4 , - , ١ , - , - , 3(
)ب( ١4 سم  )ب( الشكل )١( ) ا ( 4 سم 

الشكل )2() ا ( الجراثيم )األبواغ(
)ب( ال يستطيع النمو مكوًنا فطر عفن خبز جديًدا.

)2( حقيقية  )جـ( )١( تقديرية  

)2(  ✗ )السديم( 4  ) ا (  )١( ✓  
 )3( ✗ )المسافة والزمن(  )4( ✓ 

)2( البالستيك الشفاف )ب( )١( بروتين  
)4( قطب المرآة  )3( البكتيريا  

)جـ( )١( انقسام ميوزى – الخاليا التن�اسلية 
)3( ال تتكون خيوط المغزل وبالتالى ال يحدث االنقسام الخلوى. 

)٥( محافظة المنوفية

)2( المحور األصلى للمرآة        1  ) ا ( )١( السرعة النسبي�ة 
)4( عدسة محدبة  )3( الحركة  

)2( انقسام ميتوزى  )ب( أواًل: )١( انقسام ميوزى 
ثانًي�ا:  )١( 4 سم   )2( أكبر من 
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١ × )2ط نق (
2 )جـ(  )١( المسافة  = نصف محيط الدائرة = 

١ )2 ×3,١4 × 7 ( = 22 كم 
2  =                                       

)2( اإلزاحة = القطر = ١4 كم فى اتجاه الشرق 

2  ) ا ( )١( عملية اإلخصاب  )2( 80
١  ع

2  )3( االنشطار الثن�ائى   )4( 
)4(  ) ا ( )3(  ) ا (  )2( )د(  )ب( )١( )د(  

)جـ( )١( المسافة التى تتحركها المرآة هى 0,5 متر فى اتجاه الجسم

3  ) ا ( )١( 
العجلةالكتلةوجه المقارنة

متجهةقياسيةنوع الكمية
 م/ث2 كجموحدة القياس

 )2(
الخلية الحيواني�ةالخلية النب�اتي�ةوجه المقارنة

تكوين خيوط 
المغزل

تتكون من تكثف 
السيتوبالزم عند 

القطبين

تتكون بواسطة 
الجسم المركزى

✗ )4(  ✓ )3(  		✗ )2( )ب( )١( ✓  
)جـ( )١( 

المحور األصلى

AB

X
ب

)2( مرآة مستوية 

4  ) ا ( أواًل: شكل )١( المسافة،  شكل )2( السرعة 
ثانًي�ا: )١( نظرية االنفجار العظيم 

)2( نظريات تفسر نشأة المجموعة الشمسية
)2( التبرعم )ب( )١( المرآة المقعرة 

)4( السنترومير )3( نقص  
)2( ١6 كروموسوًما )جـ( )١( 32 كروموسوًما 

)٦( محافظة الغربية

1  ) ا ( )١( القياسية                                   )2( الحقيقية
                    )3( منتظمة سالبة                      )4( بالبؤرة 

)ب( )١( ✓                 )2( ✗        )3( ✓                )4( ✓

المسافة الكلية
الزمن الكلى )جـ( السرعة المتوسطة  = 

300 + 300   = 3م/ث
١70 + 30   =                                                    

2  ) ا ( )١( العجلة  )2( الحوافظ الجرثومية        
                   )3( الحركة                              )4( التكاثر 

)ب( )4 , ١ , - , - , 2 , 3(
)جـ(  ألن السرعة النسبي�ة للسيارة تساوى الفرق بين السرعتين 

)تساوى صفًرا(

3  ) ا ( )١(   د              )2(    ا               )3(   ب              )4(   جـ        
)ب( )١( الكشف عن الخاليا السرطاني�ة وقتلها . 

)2( تصحيح عيوب اإلبصاركبديل للنظارات.
)3( إنت�اج حبوب اللقاح.

)4(  تكوين صورة معتدلة مصغرة للطريق مما يســاعد 
السائق على كشف الطريق خلفه  .

)جـ(  

            خواص الصورة: حقيقية - مقلوبة - مصغرة

4  ) ا ( )١( اإلزاحة                        )2( الحلزوني�ة
                    )3( المتجهة                    )4( الهيدروجين        

)ب( )١(  ال تتكون خيوط المغزل وبالتالى ال يحدث االنقســام 
الخلوى.

)2( ينفذ على استقامته دون أن يعانى أى انكسار.
)3(  تحدث عملية اإلخصاب ويتكــون الزيجوت الذى 

يحمل العدد الكامل من كروموسومات النوع  .
)4(  تتكون صور األجسام القريب�ة خلف الشبكية فيعانى 

الشخص من مرض طول النظر.
ا، بينما الخاليا التن�اسلية  )جـ(  الخاليا الجسدية تنقسم ميتوزيًّ

ا.  تنقسم ميوزيًّ

)٧( محافظة الدقهلية

1  ) ا ( )١( عدسة محدبة، عدسة مقعرة
)3( متجهة، قياسية )2( التمهيدى، النهائى  

)4( الجسم المركزى، تكثف السيتوبالزم عند القطبين. 
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)2( الخاليا التن�اسلية )ب( )١( 25   
)4( على نفسه  )3( تساوى  

)جـ( ع2= ع١ + )جـ × ز( = 80 + )-2 × ١2( = 56 م/ث.

)2( البكتيريا 2  ) ا ( )١( المرآة المقعرة 
 7 )4( )3( البالس  

)2( التكاثر بالتبرعم )ب( )١( السرعة المتجهة 
  )3( نظرية االنفجار العظيم

  )4( المحور الثانوى للمرآة 
)جـ( )١( ينفذ على استقامته دون أن يعانى أى انكسار

)2(  لن تدور الكواكب فى مداراتها المحددة حول الشمس، 
ولكنها ستتحرك بشكل عشوائى فى الفضاء، وبالتالى 

لن يكون هناك نظام شمسى. 

3  ) ا ( )١( ✗          )2( ✗           )3( ✓            )4( ✗
)2( عملية اإلخصاب )ب( )١( التجدد  

)4( العجلة المنتظمة السالبة     )3( انعكاس الضوء  

 = 8 م/ث 
20 + 60 

١0  = 
 المسافة الكلية

الزمن الكلى )جـ(  )١( السرعة القياسية = 

40 = 4 م/ث 
١0  = 

 اإلزاحة
الزمن الكلى )2( السرعة المتجهة = 

4  ) ا ( )١( السيتوبالزم )تركيب الكروموسوم(
)2(  بعض الطحالب وكثير من الفطريات، مثل: فطر عفن 

الخبز- فطر عيش الغراب.
)3( العالم فريد هويل

)4( الطور التمهيدى 
)ب( )١(  تقدر الســرعة بوحــدة )م/ث(، بينما تقــدر العجلة 

بوحدة )م/ث2( 
)2(  فى االنقســام الميتــوزى يتم مضاعفة المــادة الوراثي�ة 
فى الطور البينى، وتنفصل الكروموسومات فى الطور 

االنفصالى.
)3(  تتميز الصورة المتكونة لجســم فى المرآة المستوية 

بأنها: تقديرية، مساوية للجسم، معتدلة.
)4(  تعتمد طريقة التكاثــر الخضرى علــى أجزاء النب�ات 

المختلفة دون الحاجة إلى بذور.
)جـ( )١(  أى أن المســافة بيــن البــؤرة األصليــة لهذه العدســة 

ومركزها البصرى تساوى 5سم.
)2(  أى أن الجسم يتحرك بسرعة منتظمة )ثابت�ة(.

)٨( محافظة كفر الشيخ

)2( الجنسى 1  ) ا ( )١( خلف  
)4( درب التب�انة  )3( صفر  

)2( نظرية السديم )ب( )١( المقعرة  
)4( عداد السرعة  )3( الخاليا التن�اسلية  

)جـ(  ألنه يختزل عدد الكروموســومات فى كل خلية من الخاليا 
الناتجة عنه إلى النصف. 

2  ) ا ( )١( ظاهرة العبور    )2( صفر        )3( الكتلة        )4( 8 
 ✗ )4(        ✓ )3(   	✓ )2( )ب( )١( ✗  

)جـ( 

           خواص الصورة: حقيقية - مقلوبة - مساوية للجسم

3  ) ا ( )١(  تتن�اقص سرعة الجسم بمرور الزمن، وتكون سرعته 
النهائي�ة أقل من سرعته االبت�دائي�ة.

)2( ينفذ على استقامته دون أن يعانى أى انكسار
)3( التمدد المستمر للكون 

)4(  تتن�اثر الجراثيم الموجودة بها فى الهواء، وعند سقوطها 
على بيئ�ة مناسبة تنمو كل جرثومة باالنقسام الميتوزى 

مكونة فطًرا جديًدا مطابًقا تماًما للفرد األبوى. 
)ب( )١( استمرار نوع الكائن الحى وحمايت�ه من االنقراض

)2( تصحيح قصر النظر
)3( تكوين صورة كاملة للشمس لتسهيل دراستها 

)4(  اتجــاه الريــاح يؤثــر علــى الســرعة المتجهــة للطائــرة، 
وبالتالى يؤثر على زمن الرحلة وكمية الوقود المستهلكة

)جـ( )١( العجلة خالل الـ 80 متًرا األولى = صفر

 = - 5 م/ث2 
 صفر - 20

4 ع2 - ع١ = 
ز )2( جـ = 

)2( كوكب األرض 4  ) ا ( )١( السرعة المتجهة 
)4( طول النظر  )3( السنترومير  

)ب( )١(  يتحرك الجسم بسرعة غير منتظمة عندما يقطع الجسم 
مسافات متساوية فى أزمنة غير متساوية أو العكس.

ا مكونة األمشاج، ثم  )2(  تنقسم الخاليا التن�اســلية ميوزيًّ
تتحــد األمشــاج خــالل عمليــة اإلخصــاب مكونــة 

ا مكونة الجنين. الزيجوت الذى ينقسم ميتوزيًّ
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)3( عندما يوضع الجسم أمام مرآة مستوية. 
)4( عندما نستخدم تلسكوب هابل لرصد الفضاء.

ــا،  بينما خليــة المبيض  )جـ( )١(  خليــة الجلد تنقســم ميتوزيًّ
ا. تنقسم ميوزيًّ

)2(  خلية الجلد تنتج خليتين جديدتين بكل منهما نفس 
عدد الكروموســومات الموجودة فى الخلية األم، بينما 
خلية المبيض تنتج أربع خاليا جنسية بكل منها نصف 

عدد الكروموسومات الموجودة فى الخلية األم.     

)٩( محافظة البحيرة
)2( طول النظر 1  ) ا ( )١( السنترومير 

)3( السرعة غير المنتظمة
)4( المسافة 

)2( ينعكس موازًيا للمحور األصلى         )ب( )١( النجوم  
 °25 )4( )3( تزداد للضعف  

 240  = 2 م/ث
١20  المسافة الكلية   = 

الزمن الكلى )جـ( )١(  السرعة المتوسطة = 

)2( اإلزاحة الحادثة = صفر                )3( صفر

2  ) ا ( )١( ✓                )2( ✗                )3( ✗                )4( ✓ 
)2( تلسكوب هابل )ب( )١(  مجرة درب التب�انة 
)4( ١6 كروموسوًما )3( ١5 سم  

)جـ( )١(   انقسام بعض خاليا الجسم بشكل مستمر بصورة 
غير طبيعية.

)2(  يتــم عالجه باســتخدام جزيئ�ات الذهــب النانوني�ة أو 
باستخدام القنابل المجهرية الذكية.

)4( ) ا ( )3( )ب(  )2( )جـ(  3  ) ا ( )١( )د( 
ا(. )ب( )١( اإلنسان )كائن�ات حية تتكاثر الجنسيًّ

)2( خاليا الخصية )خاليا جسدية(.
)3(  انكماش خيوط المغزل )تغيرات تحدث فى الطور 

التمهيدى األول(.
)4( تستخدم فى صالونات الحالقة )بعض استخدامات العدسات(

ع2 - ع١
ز  )جـ(  العجلة التى تتحرك بها السيارة )جـ( = 

 ١0 – ١5  = -2,5 م/ث2 
2  =                                                    
∵ السيارة تتحرك بعجلة منتظمة 

ع2 - ع١ 
جـ  ∴  الزمن الالزم لتوقف السيارة )ز( = 

 صفر - ١0 = 4 ثواٍن
2,5-  =                                                                  

4  ) ا ( ١مع د ، ى    /   2 مع أ  ، ط   /   3 مع ه  ، ز    /  4 مع  ج ، و 
)2( 40 م/ث )ب( )١( 8 خاليا  

)4( 4 أمتار )3( صفر  
)جـ( 

           خواص الصورة: حقيقية - مقلوبة - مكبرة.
)١٠( محافظة دمياط

)2( المحدبة 1  ) ا ( )١( القياسية 
)3( 4م/ث2  )3( طول النظر  

)2( الورم السرطانى )ب( )١( البعد البؤرى للمرآة 
)3( ظاهرة العبور

)4( مرض المياه البيضاء )الكتاركت(
)جـ(  – عندما يتحرك الجسم فى اتجاه واحد فى خط مستقيم.

)4( ) ا (  )3( )جـ(  )2( )ب(  2  ) ا ()١( )د( 
)2( البالس )ب( )١( صفر  

)3( على استقامته دون أن يعانى أى انكسار
)4( نووية

)جـ( )١( المسافة المقطوعة = 8 + 4 + 4 = ١6 متًرا
)2( اإلزاحة الحادثة = 8 أمتار ألسفل 

)2( الجراثيم 3  ) ا ( )١( منتظمة 
)4( تزداد سرعته إلى الضعف )3( حبوب اللقاح  

)ب( )4 ، 3 ، 2 ، - ، ١(
)جـ( )١( 

ق

الصورة

مب

الجسم

)2( ُبعد الجسم عن المرآة المقعرة يساوى 30 سم 
)3( تقديرية، معتدلة، مساوية للجسم، معكوسة الوضع

)2( العجلة 4  ) ا ()١( السنة الضوئي�ة 
)4( السرعة  )3( المجرة  

)ب( )١( ✗             )2( ✗             )3( ✗             )4( ✓ 

ص

بم

الصورة

الجسم

مب



)جـ( )١( الطور البينى
)2( قبل بدء عملية االنقسام الخلوى 

)3(  لمضاعفــة المادة الوراثيــ�ة والقيام ببعض العمليات 
الحيوية الالزمة لالنقسام.

)4( خيوط رفيعة متشابكة تعرف بالشبكة الكروماتيني�ة

)١١( محافظة الشرقية
)2( المحور األصلى للعدسة      1  ) ا ( )١( مقدار اإلزاحة 

)3( القانون األول النعكاس الضوء
)4( المسافة

)2( الخاليا التن�اسلية )ب( )١( 3 سم  
  20 )4( )3( أكبر من   

)جـ(  الســرعة الفعلية للســيارة = السرعة النســبي�ة للسيارة + 
سرعة المراقب = ١30 + 50 = ١80 كم/س 

2  ) ا ( )١(  بدأ حركته من السكون      )2( التمهيدى األول
)3( شكل )ب(           )4( التبرعم 

)ب( )١( حقيقية، مقلوبة، مكبرة
)3( عدسة محدبة )2( النجوم  

)4( ١2000 مليون
)جـ(  السرعة كمية فيزيائي�ة قياسية، بينما السرعة المتجهة 

كمية فيزيائي�ة متجهة.

 ✓ )4(  ✓ )3(  ✗ )2( 3  ) ا ( )١( ✗ 
)ب( )١( 6,5 سم                           )2( االنفصالى

)4( الزيجوت )3( جهة اليمين ألنها معكوسة 
ا  )جـ(  عندما يكون الجسم بعيد جدًّ

 عن العدسة تتكون له صورة
على هيئ�ة بقعة مضيئ�ة.

4   ) ا ( )١( العجلة )قانون السرعة المتوسطة(
)2( عشرة كواكب )مكونات النظام الشمسى(

)3( القوة )كميات فيزيائي�ة قياسية(
)4( نظرية االنفجار العظيم

)ب( )١ ,4 , 3 , 2(
)جـ(

انقسام ميوزى  ثاٍن
أمشاج 

2N)الخلية األم )خلية تن�اسلية

انقسام ميوزى أول

NN

N

NN

N

)١٢( محافظة بورسعيد

1  ) ا ( )١( متجهة – قياسية       )2( منتظمة سالبة – م/ث2
)3( مقعرة – محدبة        )4( مركز تكور المرآة – قطبها 

)ب( )١( إنت�اج البويضات )أهمية االنقسام الميتوزى(         
)2( المتك )خاليا جنسية(

)3(  صــورة تقديريــة معتدلــة مســاوية )خــواص الصور 
المتكونة بالمرآة المقعرة(      

 )4( العدسة المحدبة )قطع ضوئي�ة عاكسة للضوء(

25 - 20  = 2م/ث2
2٫5 ع2 – ع١  =  

∆ ز )جـ( السيارة:  جـ  =  

5 - صفر = 2م/ث2
2٫5 ع2 – ع١  =  

∆ ز الدراجة:  جـ  = 

السيارة والدراجة تتحركان بنفس قيمة العجلة.

2  ) ا ( )١( السرعة المتجهة                 )2( المجموعة الرباعية
)3( الجدوال واألشكال البي�اني�ة   )4( االنشطار الثن�ائى

)ب( )١( أكبر من     )2( قرني�ة     )3( تجميع     )4( درب التب�انة 

)جـ(  الفترة )ب جـ(= 8 ثواٍن 

3  ) ا ( )١( ) د (              )2( )ب(       )3( ) د (            )4( ) أ ( 
)ب( )2 ، 3 ، 4 ، ١ ، - ، -(  

)جـ( 

ب ب
م

م
الجسم

الصورة

تتكون الصورة على بعد أكبر من ضعف البعد البؤرى 
خواص الصورة: حقيقية - مقلوبة - مكبرة

4  ) ا ( )١( ✓                                                     )2( ✗ )البالس(
)3( ✗ )دراسة أطيافها(                )4( ✓ 

)ب( )١(  زاوية االنعكاس فى الشكل )١( = °50 ، 
                   زاوية االنعكاس فى الشكل )2( = صفر 

)2( ١- خيوط المغزل                     2-  الطور االستوائى 

ب
ص



)جـ(  التكاثر الجنســى مصدر للتغير الوراثى لحدوث ظاهرة 
العبــور أثن�اء االنقســام الميوزى عند تكوين األمشــاج، 
والنســل الناتــج يحمل صفات وراثي�ة من ِكاَل الفردين 
األبوييــن وليــس مــن فــرد أبــوى واحــد، بينمــا التكاثر 
الالجنسى يحافظ على التركيب الوراثى للكائن الحى 
حيث تحصل األفراد الناتجة عنه  على نسخة كاملة من 
االنقســام  بواســطة  األبــوى  للفــرد  الوراثيــ�ة  الصفــات 
الميتــوزى، وبالتالى ينتج عنه أفــراد جديدة مطابقة تماًما 
للفرد األبوى حيث ال يحدث تغير فى التركيب الوراثى 

يؤدى الختالف النسل الناتج عن الفرد األبوى. 

)١٣( محافظة اإلسماعيلية

1  ) ا ( )١(  منتظمة موجبة              )2( أصلى
)3( اإلزاحة               )4( الحقيقية 

)ب( )١(  إذا وضع جسم أمام عدسة محدبة ُبعدها البؤرى 20سم 
 وعلى بعد 40 ســم، تتكون له صــورة على ُبعد 40ســم

من العدسة.
علــى تحتــوى  نبــ�ات  لقــاح  حبــة  نــواة  كانــت   )2(  إذا 

١0 كروموسومات فإن نواة أوراقه تحتوى على ١0 أزواج 
من الكروموسومات. 

)3( زاوية االنعكاس تساوى صفًرا 
)4(  النسل الناتج من التكاثر الجنسى يكتسب صفات 

وراثي�ة جديدة تجمع بين صفات األبوين
)جـ( )١( لمعرفة مقدار سرعة السيارة مباشرة 

)2(  ألنه عندما يكون اتجاه الطائرة فى نفــس اتجاه الرياح 
تــزداد الســرعة المتجهــة للطائــرة فيقــل زمــن الرحلــة 
وبالتالى تقل كمية الوقود المستهلكة والعكس صحيح 

2  ) ا ( )١( السرعة النسبي�ة                       )2( الكروموسومات
)3( السرعة المتجهة                     )4( ظاهرة العبور 

)ب( )١( )ب(           )2( )ب(             )3( ) أ (             )4( )جـ( 

5 - صفر  = 2م/ث2
2٫5 ع2 – ع١  =  

∆ ز )جـ( الدراجة:  جـ  =  

45 - 20 = ١0م/ث2
2٫5 ع2 – ع١  =  

∆ ز السيارة:  جـ  = 

تتحرك السيارة بعجلة أكبـــر من الدراجة.

3  ) ا ( )١( القوة )كميات فيزيائي�ة قياسية(
)2( اليوجلين�ا )كائن�ات حية تتكاثر بالتبرعم(

)3(  شكل )د( )تمثي�ل بي�انى ألجسام متحركة(
)4( خاليا الكبد )خاليا جنسية(

)ب( )- , 4 , 3 , 2 , ١(
)جـ( )١( مرآة مستوية               )2( مرآة مقعرة 

4  ) ا ( )١( ) ا ( 50   ،    )ب( 200 
)2( )١( درب التب�انة   ،    )2( عناقيد المجرات )الكون( 

)ب()١(  العدســة المحدبــة بؤرتهــا حقيقيــة، بينمــا العدســة 
المقعرة بؤرتها تقديرية 

)2(  قصر النظر تتكون فيه الصورة أمام الشــبكية،  بينما 
طول النظر تتكون فيه الصورة خلف الشبكية 

)3(  المشيج يحتوى على نصف عدد كروموسومات النوع 
)N(، بينما الزيجوت يحتوى على العدد الكامل من 

)2N( كروموسومات النوع
)4(  االنقســام الميوزى ينتج عنه أربــع خاليا جديدة، بينما 

االنقسام الميتوزى ينتج عنه خليت�ان جديدتان
)جـ( )١( الطور البينى 

)2(  لتهيئــ�ة الخلية للدخــول فى مراحل االنقســام الخلوى 
عــن طريق مضاعفــة المــادة الوراثي�ة والقيــام ببعض 

العمليات الحيوية الالزمة لالنقسام 

)١٤( محافظة السويس

1  ) ا ( )١(  ) أ (              )2( )ب(             )3( ) د (            )4( ) أ (   
)ب( )١( مرآة مستوية      )2( عدسة محدبة

)3( فطر عفن الخبز               )4( التكاثر الخضرى 

١80 = 3 م/ث
60  المسافة الكلية = 

الزمن الكلى )جـ()١(  السرعة المتوسطة = 

صفر  = صفر 
60 اإلزاحة = 

الزمن الكلى )2(  السرعة المتجهة = 

2  ) ا ( )١( صفًرا         )2( الحلزوني�ة
)3( التمهيدى          )4( السنترومير 

)ب(  )١( 
الصورة التقديريةالصورة الحقيقيةوجه المقارنة

إمكاني�ة االستقبال 
على حائل

يمكن استقبالها 
على حائل

ال يمكن استقبالها 
على حائل



 )2(
العجلة السالبةالعجلة الموجبةوجه المقارنة

المفهـــوم

يتحرك  التى  العجلة 
بهــا الجســم عندمــا 
تزداد سرعته بمقادير 
أزمنة  فى  متســاوية 

متساوية.

يتحرك  التى  العجلة 
بهــا الجســم عندمــا 
ســرعته  تتن�اقــص 
متســاوية  ـر  بمقادـي

فى أزمنة متساوية.

)جـ( )١( عندما يتحرك الجسم فى اتجاه واحد فى خط مستقيم 
ا بمركز تكور المرآة . )2( عندما يسقط الشعاع الضوئى مارًّ

3  ) ا ( )١( السرعة النسبي�ة                        )2( السديم
)3( االنقسام الميوزى                     )4( الطور النهائى 

)ب( )١( ألن سرعة الجسم التتغير بمرور الزمن 
)2(  لتجمع األشعة الصادرة من األجسام البعيدة فى نقطة 

أمام الشبكية ثم تتفرق مكونة صورة غير واضحة. 
)3(  ألن األشــعة الضوئيــ�ة الصادرة من الجســم تنفذ من 

العدسة متوازية إلى ما النهاية فال تت�القى. 
)4(  ألنــه يؤدى إلــى النمو الــذى يحتاج إليه جســم الطفل 
وتعويــض الخاليــا التالفــة أو المفقــودة عند حدوث 

الجروح أو كسر فى العظام. 

)جـ( )١( البعد البؤرى للعدسة يساوى 2سم 
 )2(

4  ) ا ( )١( محدبة            )2( صفر             )3( المجموعة الشمسية
)4( الهيدروجين والهيليوم 

)ب( )١( ظاهرة العبور
)2( تنوع الصفات الوراثي�ة فى أفراد النوع الواحد 

)جـ( )3 , 4 , - , 2 , ١(

)١٥( محافظة الوادى الجديد

1  ) ا ( )١( متجهة     )2( التجدد     )3( قصر النظر     )4( البالس

)ب( 
الخلية التن�اسليةالخلية الجسديةوجه المقارنة
نوع االنقسام 
الحادث فى 

الخلية

انقسام ميوزىانقسام ميتوزى

عــــدد 
الكروموسومات 

فى الخاليا 
الناتجة من 

االنقسام

نفس عدد 
الكروموسومات

الموجودة فى الخلية 
)2N( األم

نصف عدد 
الكروموسومات

الموجودة فى الخلية 
)N( األم

)جـ(  تتن�اثــر الجراثيــم الموجــودة بها فى الهواء وعند ســقوطها 
على بيئ�ة مناسبة تنمو كل جرثومة باالنقسام الميتوزى 

مكونة فطًرا جديًدا مطابًقا تماًما للفرد األبوى.
)2( الحلزوني�ة 2  ) ا ( )١(  تقل إلى الربع         

)3( الطور البينى         )4( °50
)ب( )١( ) أ ( الجسم يتحرك بعجلة منتظمة موجبة

)ب( الجسم ساكن
)2( )١(23 كروموسوًما      )2( 23 زوًجا من الكروموسومات 

)جـ( ألن سرعته ال تتغير بمرور الزمن

3  ) ا ( )١( 2نق
                   )2( على استقامته دون أن يعانى أى انكسار        

)3( االنشطار الثن�ائى                             )4( الهيليوم
)ب( )١( المسافة المقطوعة = 6 + 8 +١0 = 24 م   

)2( اإلزاحة = صفر
)جـ(  أى أن نصف قطر الكرة الذى يعتبر وجه هذه العدسة جزء 

منها يساوى ١0 سم 

)2( السنترومير 4  ) ا ( )١( قطب المرآة        
)3( المسافة         )4( ظاهرة العبور 

)ب( )١( 

ق
الصورة

١5سم ١5سم

الجسم

ب م

)2( حقيقية ، مقلوبة ، مساوية للجسم 

)جـ( ع١ = ع2 - )جـ ×  ∆ ز( = صفر - )-2 × 25( = 50م/ث  

ص

بم

الصورة

الجسم

مب



)16( محافظة الفيوم

1  ) ا ( )١( المسافة – الزمن            )2( المتجهة – المتر
)3( البؤرة األصلية للمرآة – قطبها

)4( المحدبة – المقعرة 
)ب( )١( قطب المرآة                    )2( مركز تكور وجه العدسة

)3( ظاهرة العبور                   )4( التجدد 
)جـ( المسافة = السرعة × الزمن = 25 × 20 = 500 متر

2  ) ا ( )١(  )جـ(         )2( )ب(       )3( ) أ (                        )4( ) د ( 
)ب( )١( 4 سم     )2( ١0 سم     )3( ١00 ألف مليون   )4( %25 

)جـ( )١(

50 = ٢.5 م/ث
20  = 40

١6  = 30
١2  = 20

8  = ١0
4 )ف(  = 

)ز(  )2(  )ع( = 

  سرعة منتظمة

3  ) ا ( )١( السرعة النسبي�ة
)2( تزداد سرعة الجسم إلى الضعف

)3( الخاليا التن�اسلية          )4( االنشطار الثن�ائى

)ب( )١( ✗             )2( ✗             )3( ✓              )4( ✗ 

)جـ( ١20°

4  ) ا ( )3 ،  ١ ،  - ،  2 ،  4( 
)ب( )١( عدسة محدبة               )2( السرطان
)3( خلية مشيجية               )4( اليوجلين�ا 

)جـ(  لتهيئ�ة الخليــة للدخول فى مراحل االنقســام الخلوى عن 
طريق مضاعفة المادة الوراثي�ة والقيام ببعض العمليات 

الحيوية الالزمة لالنقسام.

)17( محافظة بنى سويف

1  ) ا ( )١( طول       )2( 40         )3( منتظمة        )4( 200 كم/س 
)ب( )١( االستوائى                )2( ينعكس على نفسه

)3( التمهيدى األول      )4( حقيقية مقلوبة مساوية

١2 - 6  = 2 م/ث2 
3  – ع١  =  

2
ع

ز )جـ( جـ =  

2  ) ا ( )١( التمهيدى           )2( السنترومير             )3( القياسية
)4( دورة كاملة 

)ب( )١( نجم الشمس                )2( ظاهرة انفجار النجوم
)3( المرآة المستوية           )4( المرآة المحدبة 

 ١0
١0 اإلزاحة = 

الزمن الكلى )جـ(  السرعة المتجهة = 

                                              = ١ م/ث فى اتجاه الشرق 

3  ) ا ( )١( نظرية االنفجار العظيم        )2( المجرة
)3( المسافة                                    )4( العجلة المنتظمة 

)ب( )١( صح           )2( ١0سم           )3( 42 كروموسوًما
)4( ضعف

)جـ( 

           خواص الصورة: حقيقية - مقلوبة - مساوية للجسم.

4  ) ا ( )١( ثماني�ة          )2( ١0                   )3( فريد هويل
)4( الشكل األول

)ب( )١( ✗                )2( ✓                  )3( ✓              )4( ✗ 
)جـ( )١(  تنتــج 8 خاليا جديدة يمثل كل منها كائًنــ�ا جديًدا 

مطابًقا تماًما للخلية األم 
)2( تتكاثر البراعم النامية بالتبرعم مكونة مستعمرة

)١٨( محافظة المنيا

1  ) ا ( )١(  السرعة النسبي�ة                 )2( العجلة المنتظمة
)3( المرآة الكرية                        )4( مرض المياه البيضاء

4 8 ١2 ١6

50

20

40

30

20

١0

المسافة)م(

صفرالزمن )ث(

    
   

   
   

   
  

ق م

الجسم

بالصورة



)ب( )١( المقعرة                                 )2( ١0 سم
)3( السنترومير                           )4( التمهيدى  

)جـ( )١( اإلزاحة = 50 سم فى اتجاه الغرب
)2( اإلزاحة = صفر

 
2  ) ا ( )١( التمهيدى                                 )2( المسافة

)3( زراعة األنسجة                    )4( عداد السرعة
)ب( )١( )جـ(            )2( )جـ(        )3( )ب(               )4( )ب( 

200  = 5 ساعات 
40 المسافة = 

السرعة )جـ(  الزمن = 

  موعد وصول القطار = 6 + 5 = ١١ ظهًرا 

3  ) ا ( )١( ✓              )2( ✓            )3( ✗              )4( ✗
)ب( )١(  ألن العدسة لها سطحان كريان، بينما المرآة الكرية 

لها سطح كرى واحد 
)2(  لتكبير صورة الوجه أثن�اء االعتن�اء به حيث تكون صورة 

تقديرية معتدلة مكبرة للوجه. 
)3(  ألنــه يــؤدى إلى النمو الــذى يحتاج إليه جســم الطفل 
وتعويــض الخاليــا التالفــة أو المفقودة عند حدوث 

الجروح أو كسر فى العظام
)4(  لتهيئــ�ة الخليــة للدخول فى مراحل االنقســام الخلوى 
عــن طريق مضاعفــة المــادة الوراثي�ة والقيــام ببعض 

العمليات الحيوية الالزمة لالنقسام

)جـ( )١( 

)ب( ١0 سم    )2( ) ا ( 2 سم  

4  ) ا ( )١( تزداد سرعة الجسم إلى الضعف. 
)2(  تقــل الســرعة المتجهــة للطائرة فيــزداد زمــن الرحلة 

وبالتالى تزداد كمية الوقود المستهلكة. 
)3( يتقلص حجمه وتزداد سرعة دورانه حول محوره. 

)4(  تكونت سحب من غازى الهيدروجين والهيليوم بنسبة 
النجــوم  أنتجــا  واللــذان  الترتيــب  علــى   %25  :  %75

والمجرات والكون عبر ماليين السنين. 
)ب ( )3 ، ١ ، 2 ، - ، 4(

)جـ( )١( االنقسام الميتوزى 
)2( الطور االستوائى 

)3(  تترتب الكروموســومات عند خــط اســتواء الخلية 
بواسطة خيوط المغزل المتصلة بها عند السنترومير .

)١٩( محافظة قنــا

1  ) ا ( )١( الحركة                              )2( انعكاس الضوء
)3( السرعة النسبي�ة         )4( العدسة المقعرة 

)ب( )١(  الصورة حقيقية )خواص الصورة المتكونة فى المرآة 
المستوية(

)2(  انقســام الســنترومير  )التغيــرات الحادثة فــى الطور 
التمهيدى(

)3( البويضة )خاليا تن�اسلية(
)4( أماكن انتظار السيارات )استخدامات المرآة المقعرة(

25 - صفر  = 2,5 م/ث2 
١0   =  ١

 – ع
2

ع
ز )جـ(  جـ  =   

 
2  ) ا ( )- ، 2 ، ١ ، 3 ، 4(

)ب( )١( نصف قطر تكور المرآة        )2( النجم العابر
 ١0000 )4(                                                   6 )3(
)جـ( يكون مقدار عجلة حركته يساوى صفًرا.

 
3  ) ا ( )١( ✓                    )2( ✓              )3( ✗               )4( ✗ 

)ب( )١( ) د (           )2( )جـ(         )3( ) أ (          )4( )جـ( 
)جـ( 

                       خواص الصورة: حقيقية - مقلوبة - مصغرة.
 

4  ) ا ( )١( السرعة المتجهة               )2( نجم واحد
)3( 25%                                         )4( 30 م شمااًل

)ب( شكل )١(  ١- طول النظر       2- محدبة
شكل )2(    ١- التجدد               2-  الميتوزى 

)جـ(  بسبب حدوث ظاهرة العبور أثن�اء االنقسام الميوزى عند 
تكويــن األمشــاج، والنســل الناتج عنــه يجمــع صفاته 

الوراثي�ة من فردين أبويين مختلفين. 

بب
م

م
الجسم

5سم

2سم

الصورة
ص

بم

الصورة

الجسم

مب



)٢٠( محافظة سوهاج

1  ) ا ( )١(  السرعة                                               )2( قطب المراة
)3( الكمية الفيزيائي�ة القياسية      )4( طول النظر 

)ب( )2 ، 4 ،  3 ،  - ،  ١  ، - (

١20  = 2 م/ث 
60  المسافة الكلية = 

الزمن الكلى )جـ( )١( السرعة القياسية = 

60  = ١ م/ث فى اتجاه الشرق
60 )2( السرعة المتجهة = 

2  ) ا ( )١( السرعة النسبي�ة          )2( ظاهرة العبور
)3( مقدار اإلزاحة               )4( التكاثر الخضرى 

)ب( )١( 3000                               )2( تقديرية مصغرة معتدلة
ا بالبؤرة )3( البالس                          )4( مارًّ

صفر - 90  = -9 م/ث2 
١0   =  ١

  –  ع
2

ع
ز )جـ( )١( جـ = 

)2( عجلة منتظمة سالبة 

3  ) ا ( )١( العجلة المنتظمة                         )2( الحمض النووى
)3( ١,66 م/ث                                    )4( الطور التمهيدى 

)ب( )١( االنقسام الميوزى الثانى        )2( 40
)3( 20                                                      )4( حقيقية 

)جـ( )١( 

بب
م

م
الجسم

الصورة4سم

)2( حقيقية - مقلوبة - مكبرة 

4  ) ا ( )١( ✗                     )2( ✓              )3( ✗               )4( ✓ 
)ب( )١( ) أ ( االنفصالى الثانى              )ب( نصف

   )2( ) أ (١20°                                       )ب( معتدلة 
)جـ( 

التكاثر الالجنسىالتكاثر الجنسىوجه المقارنة

الصفات 
الوراثي�ة للنسل 

الناتج

تجمع بين صفات 
الفردين األبويين

مطابقة تماًما للفرد 
األبوى.

)٢١( محافظة أسـوان

1  ) ا ( )١( تقديرية          )2( ١0         )3( محدبة       )4( أكبر من 
)ب( )١(  تحدث عملية اإلخصاب ويتكون الزيجوت الذى 

)2N( يحمل العدد الكامل من كروموسومات النوع
)2(  تنفذ األشــعة الضوئي�ة متوازية إلى ماالنهاية وبالتالى 

ال تتكون صورة للجسم 
)3(  يكون الجزء المتبقى مــن نجم البحــر ذراًعــا جديدة 
باالنقسام الميتوزى لخالياه كما تنمو الذراع المفقودة 
باالنقســام الميتوزى لخالياه مكونة حيواًنا كاماًل 

مطابًقا تماًما للفرد األبوى 
)4( ينعكس بزاوية مقدارها °35  

)جـ( العجلة فى الفترة )أ ب( 

60 - صفر  = 20 م/ث2
3 - صفر   -  ع١  =  

2
ع

∆ ز جـ = 

2  ) ا ( )١( ) د (       )2( ) أ (        )3( )ب(          )4( )جـ( 
)ب( )2 ، 4 ، - ، - ، 3 ، ١(

)جـ( ألن مقدار  إزاحة هذا الجسم المتحرك يساوى صفر

)2( الكمية الفيزيائي�ة القياسية         3  ) ا ( )١( خيوط المغزل        
)3( الحوافظ الجرثومية   )4( السرعة النسبي�ة

)ب( )١( المشيج                        )2( الزمن
)3( فطر عيش الغراب      )4( األفران الشمسية

)جـ( )١( 

ص

م ب

الصورة

الجسم

ب م

)2(  خواص الصورة: حقيقية - مقلوبة - مساوية للجسم.

)2( الحلزوني�ة 4  ) ا ( )١( تزداد للضعف 
)4( فريد هويل )3( عداد السرعة 



الجســدية الخاليــا  فــى  الكروموســومات  عــدد   )ب( )١(  
46 كروموســوًما  =  ضعف عدد الكروموسومات فى 

األمشاج )23 كروموسوًما(
)2( نق = 2 × ع 

)3(  عدد الخاليا الناتجة من االنقسام الميتوزى )خليت�ان( 
= نصف عــدد الخاليا الناتجة من االنقســام الميوزى 

)4 خاليا(
)4(  ُبعد الجسم عن المرآة المستوية = ُبعد الصورة عن المرآة 

)جـ( )١( فطر الخميرة                )2( التكاثر بالتبرعم

نماذج األضواء بنظام االختيار من متعدد  نماذج األضواء بنظام االختيار من متعدد  

النموذج األول

)4( )جـ( )3( )جـ(  )2( )ب(  )١( ) ا (  

)8( )جـ( )7( )جـ(  )6( ) ا (  )5( ) ا (  

)١2( )ب( )١١( ) ا (  )١0( )ب(  )9( )جـ(  

)١6( ) ا ( )١5( )ب(  )١4( )جـ(  )١3( )ب(  

)20( )ب( )١9( )جـ(  )١8( )ب(  )١7( )جـ(  

النموذج الثانى

)4( ) ا ( )3( )ب(  )2( ) ا (  )١( ) د (  

)8( )ب( )7( ) د (  )6( )جـ(  )5( )جـ(  

)١2( ) د ( )١١( )ب(  )١0( )جـ(  )9( )جـ(  

)١6( )ب( )١5( )جـ(  )١4( ) ا (  )١3( ) ا (  

)20( )جـ( )١9( )جـ(  )١8( )جـ(  )١7( )ب(  
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